
التسلسل الدرجة المالحظات

1 انفال رزاق كاظم حواس 9

2 انوار نافع طاهر 9

3 رشا جميل وناس عبد هللا 15

4 أروى مظفر عبد مسلم 13

5 هدى رزاق عبد الكاظم 12

6 زهراء كاظم حسن 10

7 زهراء كريم كاظم حمزة 18

8 زينب نعمة جري جالب 12

9 ساره محمد صاحب 16

10 سهاد حليم عبادي جاسم 13

11 سهاد فاضل عبد الشهيد 20

12 شهد يوسف عبد حسين 15

13 صبا باسم محمد جابر 12

14 صفاء نعيم ضايع جياد 17

15 ضحى ياسر عطيه 12

16 فاطمة الزهراء زهير عباس 13

17 موازي/ آية داوود سلمان  11

18 مسرة صادق نجم عبد 13

19 منى عبد االمير ناصر 9

20 نجاة عقيل طه مهدي 9

21 نور رحيم كريم محمد 19

22 نورة عباس جبر غانم 12

24 هجران ناهي جواد كاظم 10

25 رقية عقيل عبد الحسين 12

26 وداد جواد عبد الكاظم 14

27 وئام نهاد خالد عطية 14

28 االء عباس جاسم 11

29 سجا عبد الحسين زغير 17

30 زينب علي ياسر 19

31 حنين يونس منديل 15

32 نورة عزيز حمد كاظم 14

33 نور حازم حسوني شهاب 16

التسلسل الدرجة المالحظات

1 احمد حسن عبد الرضا عبيد 11

2 امير مجبل طراد 15

3 جراح مجبل مطرود 12

4 احمد حيدر جابر شهيد 7

5 توفيق عطوان محيسن 7

6 احمد رياض كاظم حسن 10

7 احمد شاكر حسين عبد 12

8 احمد صالح حسن عباس 12

9 احمد عباس نعمة عظيم 13

10 احمد عزي عباس جواد 9

11 احمد علي حربي موجد 13

12 حسام علي محمد حمزه 9

13 امير محمد كاظم صاحب 11

14 احمد محمد عجيل جوده 13
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15 امير كاظم مدلول عبيد 15

16 احمد كاظم هادي 12

17 امين وناس متعب حلو 8

18 ازهر كامل جبر سميع 10

19 احمد حيدر جبار 10

20 ازهر محمد علي شلوك 15

21 حيدر ناظم حمزة 12

22 بدر لفتة عجيل شبيب 13

23 امير عبد كوكز حميدي 4

24 اسعد حسن نعيم منكاش 17

25 امجد هاتف محمد طاهر 12

26 امير حمزة غريب  9

27 احمد حسن عيدان حسن 12

28 احمد كريم بردي 10

التسلسل الدرجة المالحظات

1 احمد هادي محسن شمران 8

2 امجد علي رحيم بديوي 15

3 امير شاكر نعمة كحط 9

5 حسين صالح هادي 12

6 حسن مجيد خزعل 15

7 حيدر سلمان صدار 10

8 حيدر عبد الحسين طه 9

9 حسنين سلمان حسن 7

10 حسنين سليم جمعه 10

11 حسين جابر عويد 12

12 حسين حمود جاسم عبادة 5

13 حسين عادل مطلك عطية 10

14 حسين علي ياسين بيج 13

15 حيدر راهي عبد الحسين زياد 11

16 اكرم جليل جري 6

17 مصطفى احمد شاكر 12

18 يعسوب الدين علي محمد  10

19 حيدر جبار عكاب 13

20 امير صالح علي هادي 10

21 احمد موسى حمزة كريم  8

22 حسنين علي عبد الحسين 10

التسلسل الدرجة المالحظات

1 خزعل عبد الرزاق حسون 10

2 حسين علي حسين 8

3 حسين علي هادي 10

4 حسين ماجد كاظم 11

5 حسين محسن حميد 8

6 حسين مساعد عواد 15

7 زيد كاظم ظاهر عبد 10

8 زيد عبد الجواد عبد الكاظم 8

9 عقيل سليم عودة علي 12

10 سجاد جميل رحمن فرج 11

11 عزيز هبوب محسن تويلي 14

12 سجاد علي فليح عوده 17

13 موازي/ زيد حيدر خضير  11

14 عباس سعد قزموز 14
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15 صادق جعفر جليل جبار 14

16 عالء احمد حبيب جار هللا 11

17 عبد هللا حامد تركي مويشي 7

18 عباس جابر عباس حسون 9

19 عبد هللا حسين عبيد سلطان 12

20 زيد عدنان حميد 13

21 حمزة مزهر هادي 10

22 علي رحيم شمران عوفي 11

23 علي قاسم هادي محمد 8

24 مهند علي داخل 6

26 رضا اموري رشاد 8

التسلسل الدرجة المالحظات

1 ذو الفقار محسن  حسن 10

2 عبد هللا مهيدي صالح عكل 12

3 صفاء فالح عبد هللا مهدي 12

4 طيف خالد شاكر جاسم 14

5 علي جاسم كاظم 12

6 عمر حمدي عاجل 12

7 عمر عبيد مرزوج مذري 12

8 علي جواد كاظم حميد 12

9 علي حامد فرحان 11

10 علي خشان غافل 8

11 علي رياض عادل 12

12 علي سالم كاظم 11

13 علي سالم داوود 7

14 فالح حسن عبد هللا 10

15 علي شاكر حميد 9

16 عز الدين باسم عبد االمير 12

17 قاسم طالب صنديل 10

18 حسن محمود نعمة 14

19 حليم باني خضير عطية  10

20 محمد حسين شعالن  10

21 حيدر كصمول عبد الحسين حريز  7

22 محمد صالح حسين جبر     7

التسلسل الدرجة المالحظات

1 علي عواد عبود مطر 12

2 علي كاظم علي برهان 11

3 علي مالك حربي 10

4 علي نجم عبد محمد 12

5 عبد الرحمان مهدي 12

6 علي تقليد عواد 14

7 مرتضى سلمان عبد 11

8 قحطان حسن علوان 9

9 محمد فاضل مالك 9

10 محمد قاسم عبد فياض 11

11 كاظم عطشان عوده 12

12 كرار تكليف شداد 12

13 كرار جنيدي مهدي 8

14 كرار عبداالمير جبار 12

15 كرار كاظم نزال 6

16 ماهر صالح هادي صدام 10
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17 مرتضى فارس تاغي 8

18 محمد علي صاحب 11

19 محسن سالم عباس 12

20 محمد عبيس عبد الحسين 11

21 علي نضال موسى مجدي 11

22 عمار محمد رحمان جاسم 14

23 غيث عبد الهادي حسن 12

24 عالء نعيم حاتم عبود 8

25 حكيم مالك عبيد 12

26 علي قاسم ناصر 9

27 (عبور)فواز فليح صخي 8

28 كرار زغير عبيد حنش 6

التسلسل الدرجة المالحظات

1 محمد حمود حسين 10

2 محمد رعد عبد الرضا 8

3 محمد شاكر عبد لفته 9

4 مرتضى وهاب نعمه 12

5 مصطفى صالح عفش 5

6 مصطفى عبد االئمه 11

7 مصطفى عبد هللا مسلم حسين 10

8 مصطفى محمد يونس 6

9 محمد عبد االمير 9

10 محمد طالب يحيى 10

11 محمد علي مهدي عباس 10

12 محمود غضبان مظلوم 12

13 مسار علي مظلوم عباس 8

14 محمد نعمه محمد 4

15 منتظر مالك هاوي 11

16 مصطفى عبد الواحد لفتة 13

17 كرار حميد حسين يوسف 8

18 محمد لفتة سنيسل جابر 11

19 حيدر ماجد حميد  12

20 فاضل كاظم سلمان عبد 9

21 علي عبدالجليل عبدالكريم مراد  10

التسلسل الدرجة المالحظات

1 وليد سالم كاظم عيدان 16

2 معين مساعد عواد 14

3 مناف احمد حبيب 10

4 وليد ساير جوين عبد 12

5 حسام علي كاظم عريان 7

6 وسام جفات جواد 12

7 واثق سالم شاكر 12

8 مهدي صالح زغل عكموش 15

9 مهدي معد مهدي جبار 12

10 نمير محمد عليعل كزار 10

11 وافي اياد كامل حمزة 17

12 حسام هادي عباس 12

13 يوسف فاضل هالل 11

14 عبد هللا غضبان مظلوم 14

15 علي عبد هللا عبد الزهرة 17

16 علي صالح نعمة راضي 13
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17 مسلم صالح كريم 10

18 محمد محمود شاكر 10

19 مسلم مجيد عبد الحسين عبد علي 16

20 مصطفى باسم كاظم 11

صفاء مالك جلوب 6  

عباس سعد حسن 8  


